RREGULLORE E PANAIRIT/MANUALI I EKSPOZUESIT
Të nderuar bashkëpunëtorë, Mirë se vini në Panairin Ndërkombëtar «Ndërtime SHQIPЁRIA - KLIMATHERMIKA
2017». Qëllimi i kësaj shkrese është që të ju japim informacion për lehtësinë tuaj, por edhe për funksionimin sa më
të mirë të Panairit.

 DËRGIMI I FTESAVE

Se shpejti ju do keni ftesat me shkrim si edhe ftesat elektronike dhe ju lutemi të kini në vëmendjen tuaj dërgimin e
tyre tek klientët tuaj.

 PËRGATITJA

Përgatitja e Pavjoneve të Ambienteve të Jashtme & Strukturës së Lirë
■■ e Mërkurë 5/4 8:00-22:00
■■ e Enjte 6/4 8:00-22:00
Përgatitja e pavjoneve të ambienteve të jashtme me strukturë
■■ e Enjte 6/4 7:00-22:00
Jashtë këtyre orëve nuk do të lejohet puna në hapësirën e ambienteve ekspozuese.
Punimet në pavjone duhet të përfundojnë nga ora 22:00 e mbrëmjes së datës 6/4/2017.
Gjatë ditës së fundit të përgatitjes do të merrni një dosje që përmban: Kartelën e ekspozuesit, dy hyrje falas për
Kongresin, bllok shënimesh dhe një stilolaps.

 PAJISJE TЁ TJERA

Për porosi të tjera materialesh ndihmëse si tavolina zyre, karrige, frigorifer, pajisje elektronike etj. ju mund të
komunikoni me kompaninë tonë në tel.: 0698718426 me znj. Ermioni Leka.

 PARAPAGIMI

Programi i Panairit
E Premte, E Shtunë  10.00-14.00 & 17.00-21.00 | E Diel  10.00-14.00 & 17.00-20.00
Ekspozuesit janë të detyruar të jenë të pranishëm në pavjonet e tyre gjysmë ore para hapjes së ekspozitës dhe të
largohen gjysmë ore pas përfundimit të saj.

 ÇMONTIMI

Çmontimi i stendave të do të bëhet të Hënën me 10/4/2017, nga ora 8:00-15:00.

 RUAJTJA E PËRGJITHSHME E PANAIRIT

Ruajtja e përgjithshme e ekspozitës do të fillojë të Enjten 6/4, dhe do të funksionojë 24 orë në ditë deri të Hënën
10/4/2017, deri në orën 15:00 (dita e çmontimit).

 PASTRIMI I PËRGJITHSHËM I AMBJENTEVE TЁ PANAIRIT

Shërbimi i pastrimit 24-orëshe i Panairit fillon ditën e Enjte 6/4/2017.

 TRANSPORTI I MATERIALEVE EKSPOZUESE

KUJDES: Dimensioni i përmasave te hyrjes se materialeve ekspozuese Gjerësia 2.10 metra dhe lartësia 2,95 metra.
Transporti i mallrave brenda zonës së ekspozitës bëhet vetëm duke përdorur paletolëvizësin.
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